
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ökad komfort på cykel och MC 

VIBEX är ett effektivt sätt att begränsa skadliga vibrationer 

som kan förekomma på cyklar, motorcyklar och snöskotrar, 

som överförs till händer och armar. 

 

VIBEX är en avancerad gel och genom att fylla en liten mängd 

inuti styret ökar komforten samt gör att du orkar längre. 

Många lider av vita fingrar eller får ett surr i händerna efter en 

lång cykeltur eller kört motorcykel/snöskoter. 

Utöver sin låga vikt och fantastiska egenskaper, är VIBEX unik 

eftersom den kan injiceras i hålrum i alla former och storlekar.  

 

VIBEX är utvecklad för att minimera skadliga vibrationer. 

✓ Effektiv metod för att minska vibrationer i styret eller 

andra komponenter 

✓ Ger ökad komfort och du orkar längre 

✓ Tester på universitet har dokumenterat resultat på  

50–75% reducering, i vissa fall mer 

✓ Även en liten mängd har stor effekt 

✓ Enkel att använda 

 

VIBEX är en blandning av polymerer och syntetiska kolväten, 

formulerad för att uppnå optimal funktion mot vibrationer i 

förhållande till sin vikt. 

 

Bakgrund: 

Den avancerade gelen har utvecklats under flera år genom 

laboratorietester, fälttester och med hjälp av feedback från 

professionella förare.  

 

Michigan State University har genomfört ett stort antal 

oberoende tester med VIBEX på flera olika applikationer.  

Testat på t.ex. styren, tennisracket, skidstavar och 

trädgårdsmaskiner. Läs mer på www.vibex.se. 

http://www.vibex.se/


 
 
 
 
 
 

 

 
Applicering: 

VIBEX levereras i vanliga tuber (310 ml) eller i hink.  

En vanlig sprutpistol används och fyllningsmaskiner erbjudas vid serietillverkning. 

Instruktion finns på www.vibex.se  

 

 

 

 

 

 

 
VIBEX appliceras lätt med en vanlig sprutpistol 
 

 

 

 

 

 
 

 

Finns i två varianter med följande exempel på användning: 

VIBEX HP  - för lättare applikationer, med mindre kritiska problem 

VIBEX Plus  - för mer krävande förutsättningar, med högre krav 

 
Typdata VIBEX HP VIBEX Plus 

Densitet kg/dm3 0,87 1,49 

Flampunkt °C 280°C 280°C 

Arbetstemperatur °C -30 till 60°C -30 till 60°C 

Färg Röd Svart 

Innehåll per tub 290 g/310 ml 480 g/310 ml 
 

 

Scandor Agentur AB 

08-755 52 00 

sales@scandor.se 

www.vibex.se 

http://www.vibex.se/

